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VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB    Protokoll 
          2020-01-05 
          Klubbstugan, Västernäset 
 
Närvarande:  
Birgitta Forsberg ordförande, Susanne Edbom vice ordförande, Inger Öhrn, Ove Wikström, 
Mari Kärfstedt, Andrea Dahlberg, Ingela Jonsson, Gabriella Högberg 
 
Anmält förhinder: Karin Nilsson 
 
Frånvarande: Jens Wikström 
 
 
Mötet började med diskussioner gällande budgetutfall. 
 
 
Mötets öppnande §150 Birgitta hälsade alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
Val   §151 a) Sekreterare 
    Mötet beslutar att välja Susanne Edbom att föra dagens protokoll. 
    b) Justerare 
    Mötet beslutar att välja Inger Öhrn till dagens justerare. 
 
Dagordning  §152 Dagordningen godkändes 
 
Ink. Skrivelser §153 Enligt underlag 
 
Utg. Skrivelser §154 Enligt underlag 
 
Föreg. protokoll §155 Lades till handlingarna. 
 
Ekonomisk rapport §156 Kassa:           0 
    Bank: 47 207,62 
              47 207,62 
 
    Ekonomisk rapport föregående år: 17.240,77. 
 
Rapporter  §157 TÄS – Resultatet på 2019 års tävlingar var att vi fick ställa in en  
    sök-tävling under våren pga för få anmälda och 100 ekipage mindre 
    än planerat på de utförda rallytävlingarna. 
 
    RUS – Ej närvarande. 
 
    HUS –  Två kurser är startade med tillsammans 15 ekipage, de  
    planeras att vara slutförda i februari respektive mars. 
            
    Kök – Inget särskilt. 
 
 
          ……………   ………….. 
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    Fastighet – Behov finns av grusning på bron in till stugan.  
 

Styrelsen – Kommer överens om att en stående punkt skall läggas 
till på dagordningen tills aktivitet är utförd, Utställning. 
Utställningen kommer att utföras på Kristi Himmelsfärd den 21:a 
maj som aktivitet på hunden dag. 
Det är klart m. 2 domare och nu finns behov av att hjälpas åt med att 
tigga/skaffa priser. 
  

Beslutspunkter §158 a) Verksamhetsstatistik 
  Ordförande rapporterar in verksamhetsstatistiken. 

 
b) Årsmötessekreterare 
Mötet beslutar att Susanne Edbom ska vara årsmötessekreterare.
  
c) Medlemsavgift 2021 
Mötet beslutar att klubbavgiften för 2021 ska vara oförändrad, 175 
kr. 
    

    c) Kylskåp 
    Mötet beslutar att Andrea kollar upp och inköper kylskåp från  
    annons på facebook. 
 
Uppdragslista §159 Uppdragslistan gås igenom, se separat papper. 
 
Övriga frågor  §160 Finns inga. 
 
Nästa möte  §161 Innan årsmötet den 16:e februari 2020 kl. 15.00.  
 
Mötets avslutande §162 Ordförande tackar för visat intresse på decenniets första  
    styrelsemöte, med att uppmana om att nu laddar vi för ett nytt  
    framgångsrikt år. 
 
 
 
Ljungaverk 20191201 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………………. 
Birgitta Forsberg, ordförande    Susanne Edbom, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
…………………………………………….  
Inger Öhrn, justerare 
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UPPDRAGSLISTA 
20121104 §122a Ingela Kassören får i uppdrag att föra över pantbrev 

på klubben från säljaren. 
Pågår Återupptas 

     

20151101 §122a Lena Renovering av klubbens anslagstavla Pågår Återupptas 

     

20181105 §129 Karin Kollar upp ramper till klubbstugorna Pågår  

     

20190602 §83 Jens 
Ove 

Får i uppdrag att ta fram skyltar om rökfri zon 
samt sätta upp dessa. 

Klart 
Pågår 

 

     

20190602 §84c Andrea Får i uppdrag att planera 
ungdomsverksamhet. 

Pågår  

     

20181105 §130e Lena Kollar upp priser och intresse för jackor.  Vilande 

     

20200105 § 158a BF Rapporterar in Statistik till SBK   

     

20200105 § 158d Andrea Kollar upp och köper in kylskåp   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

20191201 § 145c Ove Tar in prisuppgifter på kylskåp Klart 1/12-19 

     

20191201 §144 BF/Sus Sammanställer och skickar ut medlemsblad Klart 1/12-19 

     

20191201 §145a Sus Skickar påminnelse till berörda om v-ber. och 
v-plan sista datum 5/1-2020 

Klart 1/12-19 

     

20191201 §144 BF Kontaktar valberedningen inför årsmötet Klart 1/12-19 

     

20191103 §132 c Mötessekreterare Skicka in svaren till SBK:s valberedning Klart 5/11-19 

     

     

     

20191006 §120 b) Ordf. + vice ordf. Ansöker om förtjänsttecken Klart 3/11-19 

20190602 §86 Birgitta/Ingela Får i uppdrag att kontakta kommunen 
gällande information om årets bidrag. 
Ansökan om riktat bidrag är inskickat av BF 

 
 
Klart 

 
 
3/11-19 

20191006 §119 
Fastighet 

Ordf. Birgitta säger upp Anticimex Klart 3/11-19 

 


